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RAPORT DE ACTIVITATE

al consilierului local Gujan Herman Cosmin Lucian

2011
Subsemnatul Gujan Herman Cosmin Lucian, consilier municipal în cadrul
Consiliului Local Municipal Tîrgu Mureş, ales în urma şedinţei din data de 18
iunie 2008, prezint următorul raportul de activitate pe anul 2011.
În anul 2011, Consiliul local municipal Tîrgu Mureş s-a întrunit în 13
şedinţe de consiliu, din care 11 ordinare şi 2 extraordinare, adoptându-se 430 de
hotărâri de consiliu.
Pentru fiecare sedinţă de plen am luat la cunoştiinţă ordinea de zi,
proiectele de hotărăre, după care am studiat hotărârile adoptate, procesele-verbale
ale şedinţelor de consiliu, având un dialog permanent cu cetăţenii oraşului,
informându-i şi de modul cum pot lua cunoştiinţă de aceste acte, respectiv pe siteul Primăriei, www.tirgumureş.ro, la sediul Primăriei şi în mass-media locală.
Pe parcursul acestei perioade,în calitate de membru, respectiv membru
înlocuitor, am participat activ la dezbaterile din cadrul următoarelor comisii:
- Comisia pentru administraţie publică locală, protecţie socială, juridică,
apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi a libertăţilor cetăţeneşti,
probleme de minorităţi şi culte, H.C.L.M. nr. 8/18.06.2008;
- Comisia locală de ordine publică a municipiului, H.C.L.M. nr.
21/31.07.2008;
- Membru C.A. Şcoala Generală Nr. 7, Corp B, Şcoala Generală Nr. 7 Corp A H.C.L.M. nr. 312/29.09.2011;

Activităţi desfăşurate în calitate de consilier local, altele decât cele
desfăşurate în Consiliul local:
- Participarea la dezbaterile publice ale unor teme puse în discuţie de
către municipalitate;
- Participarea la evenimente culturale, sociale, economice;
- Conferinţe.
Cea mai intensă activitate am desfăşurat-o în Comisia pentru administraţie
publică locală, protecţie socială, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea
drepturilor şi a libertăţilor cetăţeneşti, probleme de minorităţi şi culte, dezbătând
proiectele supuse avizării, activitate ce a însemnat verificarea legalităţii tuturor
proiectelor de hotărâre.
Pentru documentare şi clarificări am solicitat colaborarea şi sprijinul
aparatului propriu al primarului,al viceprimarilor, al secretarului, Direcţiilor de
specialitate ale aparatului propriu, reprezentanţilor regiilor autonome subordonate
primăriei, răspunzând pozitiv la solicitare, ajutând munca comisiei.
Activitatea mea s-a desfăşurat de fiecare dată în spiritul legii dedicate
dezvoltării oraşului.

Cu respect,
Consilier municipal
Gujan Herman Cosmin Lucian

